
Technologie používané pro odstraňování kontaminantů ze životního 

prostředí se čím dál více orientují na synergické působení různých 

metod (hydrogeologických, chemických, fyzikálních, biologických)                  

a výzkum je v řadě případů zaměřen na jejich efektivní využívání, 

zlepšení a zvýšení možností kombinování metod nových i již delší dobu 

známých. Vedle tohoto trendu je velké úsilí rovněž věnováno vývoji 

metod nových, z nichž největší pozornost je věnována nanotechnologiím.  

I čtvrtý ročník konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu          

a praxi si klade za cíl stát se platformou pro prezentaci výzkumných              

a vývojových pracovišť, pro představení nových tváří působících                     

v oboru, ale i pro zvýšení informovanosti pracovníků firem, státních 

orgánů a všech dalších zájemců o trendech a novinkách a o možnostech 

navázání spolupráce.  
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Programový výbor konference: 
 
doc. Dr. Ing. Martin Kubal  doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. 
doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc.   Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. 
Ing. Jiří Mikeš                 prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. 
Mgr. Peter Šottník, PhD.  RNDr. Lubomír Jurkovič, PhD. 
Ing. Martina Nováková, Ph.D. Olga Halousková 
Bc. Jana Veselá 
 

  
 

Partner konference 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCE BUDOU TVOŘIT TÉMATA 
 

 in-situ inovativní sanační technologie 

 ex-situ inovativní sanační technologie 

 pilotní ověření inovativních sanačních technologií 

 matematické modelování 

 technologie ukládání vysoce toxických a radioaktivních odpadů 

 biotechnologie 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
 

15.7.   ukončení příjmu přihlášek referátů                                     
  a  plakátových sdělení 
 
15.7.  ukončení příjmu předběžných přihlášek účastníků 
 
5.8.   oznámení o přijetí příspěvků 
 
5.9.   odevzdání příspěvků do sborníku 
 
12.10.  odeslání závazných přihlášek a úhrada vložného 

Organizační výbor vyzývá odborníky z výzkumu, vývoje, praxe, 

veřejné správy, kontrolních orgánů a všechny další, aby na 

konferenci přihlásili referáty a plakátová sdělení o výsledcích 

výzkumu a vývoje, matematického modelování, laboratorního 

ověřování a pilotních pokusů, inovativních sanačních metod,                            

o zkušenostech s aplikacemi těchto metod v praxi atd. 

Přihlášky referátů a plakátových sdělení laskavě zasílejte                            
společně s abstraktem (v el. formě) do 15.7.2011 na adresu 

jana.vesela@ekomonitor.cz. 
 

 
 

Novinkou pro letošní ročník konference bude zpřísnění procesu 

přijímání příspěvků do sborníku a důraz na jejich kvalitu a citace, 

neboť bychom se chtěli pokusit zařadit sborník Inovativních 

sanačních technologií do prestižní databáze SCOPUS. Vzhledem 

k časové náročnosti je možné, že se nám to podaří až pro příští 

ročník konference. Pro zkvalitnění sborníku bude každý příspěvek 

podroben recenzi. 

Pro zvýšení zájmu zejména mladých odborníků o konferenci 

vyhlašuje organizační výbor již tradičně soutěž o nejlepší 

příspěvky. 

 

Součástí odborného programu bude i posterová sekce, ve které 
autor plakátového sdělení svůj poster představí a zodpoví 
položené otázky. 

 

SCOPUS 

je v současnosti největší 
světová citační a abstrak-
tová databáze, která 
poskytuje informace                   
o článcích ze 16.000 
vybraných peer-reviewed 
vědeckých časopisů                       
z oblasti přírodních věd, 
technických věd, medicíny, 
společenských věd, se 
zaměřením na evropskou 
produkci.  
Dále obsahuje přes 23 
miliónů záznamů                  
o patentech, záznamy 
článků ve sbornících 
konferencí, službu  
"Articles in Press" pro 
3000 časopisů a další. 
 
SCOPUS je přímým 
konkurentem databáze 
Web of Science (WoS)             
od Thomson-Reuters                    
v oblasti scientometrie 
(hodnocení vědeckých 
výstupů na základě 
citačních ohlasů). 
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PŘEDBĚŽNÉ ORGANIZAČNÍ POKYNY: 
 

1. Konference se bude konat ve dnech 18. - 19. října 2011 v Besedě Třeboň  

(Masarykovo nám. 2, 379 01 Třeboň) a v hotelu Zlatá hvězda, Masarykovo 

náměstí 107, 379 01 Třeboň, tel. 384 757 111, fax 384 757 300, e-mail: 

mailbox@zlatahvezda.cz, www.zlatahvezda.cz.  

2. Přihlášky referátů a plakátových sdělení v elektronické formě a doplněné 

abstraktem přijímá organizační výbor na adrese jana.vesela@ekomonitor.cz do 

15.7.2011. O přijetí příspěvků budou autoři informováni do 5.8.2011. 

3. Ke konferenci bude vydán sborník příspěvků. Jeho cena bude zahrnuta ve 

vložném na konferenci. Termín odeslání příspěvků do sborníku je 5.9.2011. 

4. Organizační výbor v průběhu konference vyhodnotí vystavená plakátová 

sdělení a přednesené referáty a vítězným autorům budou uděleny ceny                

a diplomy.  

5. Předběžná výše vložného (včetně DPH 20%): 

plné vložné 3 200,- Kč 

studentské vložné 1 900,- Kč 

vložné pro zaměstnance VŠ a veřejnou správu 2 600,- Kč 

autorské vložné (první autoři) 1 300,- Kč 
 

6. V hotelu Zlatá hvězda je pro účastníky rezervována do 31.8.2011 ubytovací  

kapacita. Účastníci si v rámci této kapacity objednávají a hradí ubytování sami 

přímo v hotelu. Při objednávce laskavě uveďte, že se hlásíte jako účastník 

konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV. Cena za 

ubytování na 4* jednolůžkovém pokoji včetně snídaně 1250,- Kč, cena 

dvoulůžkového pokoje (4*) včetně snídaně 1480,- Kč. 

7. Stravování pro účastníky bude zajištěno v hotelu Zlatá hvězda, předběžná cena 

jednoho oběda vč. DPH je 150,- Kč. Účast na společenském večeru dne 

18.10.2011 je podmíněna úhradou vložného. Cena společenského večera je 

předběžně 280,- Kč vč. DPH.  

Definitivní ceny, program a další potřebné informace budou obsaženy                       

ve druhém cirkuláři.  

 

 

 

 

Další ubytovací možnosti v Třeboni:  

 Design Hotel Romantick, K Bertě 1252, trebon@romantick.cz, www.romantick.cz 

 Hotel Galerie *** Třeboň, Rožmberská 35, info@hotel-trebon.cz, www.hotel-trebon.cz 

 Penzion U Míšků, Husova 11, grami@misek.cz,  www.misek.cz 

 Hotely Bohemia & Regent ***, U Světa 750, recepce@bohemia-regent.cz, www.bohemia-regent.cz 

 Hotel Bílý Koníček, Masarykovo náměstí 97, hotel@hotelbilykonicek.cz, www.hotelbilykonicek.cz 

 Penzion Maxim, Palackého náměstí č. 653, penzion.maxim@volny.cz, www.volny.cz/penzion.maxim 

 Penzion Grácie, Sokolská 8, penzion.gracie@seznam.cz, www.penzion-gracie.cz 

 Penzion Vratislavský dům,  Březanova ulice 84/1, info@vratislavskydum.cz, www.vratislavskydum.cz 

 Penzion Bílý jednorožec, Žizkovo nám. 46, bilyjednorozec@email.cz, www.bilyjednorozec.eu 

 Apartmány Nový Svět, Svobody 1109/II, novysvet@regentstav.cz, www.apartmany-novysvet.cz 

 Ubytování Vila Amálka, Domanín 130, salmanova.majka@seznam.cz, www.ubytovani-amalka.cz 
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PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM 
  

          17. 10. 
17:00 - 18:30  exkurze do pivovaru Bohemia Regent 

 
   18. 10. 
08:30 - 09:00  registrace účastníků (Beseda Třeboň) 
09:00 - 17:00  odborný program 
19:30 - 24:00  společenský večer v duchu rybářského plesu           
   (hotel Zlatá hvězda) 

  
   19. 10. 
09:00 - 13:00    odborný program (Beseda Třeboň) 
13:00      vyhlášení vítězných příspěvků  

 

TŘEBOŇSKÝ RYBÁŘSKÝ PLES 
 

Milí šlechtici, měšťané, porybní, 

sládci, lázeňští hosté, vodníci i rusalky, 

srdečně Vás zveme na rybářský ples 18. října 

léta páně 2011 do hostince Zlatá hvězda, kde 

společně vyslechneme hudbu, zatančíme si 

tradiční tance a nebude chybět ani tombola.  

Prosíme všechny o vhodný oděv k plesání, 

Uvítáme všechny nápadité kostýmy 

s rybářskou, šlechtickou, lázeňskou              

a vodnickou tematikou.  

Pro nejodvážnější odměna. 

 
 

Konferenci začneme letos netradičně, a to exkurzí do 

pivovaru Bohemia Regent. Součástí prohlídky 

bude výklad o vaření piva v pivovaru Regent, malá 

ochutnávka a návštěva schwarzenberské pivnice. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY 
  

Bc. Jana Veselá 

Vodní zdroje  Ekomonitor spol. s r.o. 

Píšťovy 820,  

537 01 Chrudim III 

tel.: 469 682 303,  

přímá linka:  

469 318 421,  

mobil: 725 559 928 

e-mail: jana.vesela@ekomonitor.cz 
 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE VYHLAŠUJE  
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY 

 

Zástupci organizačního výboru vyhodnotí 3 nejlepší referáty a 1 nejlepší plakátové 
sdělení autorů do 32 let a studentů/doktorandů (bez věkového omezení) a udělí 
autorům diplom a odměnu: 

kategorie REFERÁT 

 1. místo – VELKÁ CENA EKOMONITORU – 15.000,- Kč 

 2. místo – CENA VÝZKUMNÉHO CENTRA ARTEC – 10.000,- Kč 

 3. místo – MALÁ CENA EKOMONITORU – 7.000,- Kč 

kategorie PLAKÁTOVÉ SDĚLENÍ 

 CENA EKOMONITORU – 5.000,- Kč  

Příspěvky budou hodnoceny podle těchto kritérií: 

 shoda s vypsanými bloky a celkovým zaměřením konference 

 novost a realizovatelnost prezentovaných myšlenek  

 možnost uplatnění prezentovaných myšlenek v praxi 

 úroveň přednesu a zpracování prezentace i příspěvku pro sborník 

 
Další soutěžní podmínky 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti a doktorandi bez omezení věku a další autoři, 
kteří do 31.12.2011 nedovrší 32 let věku.  

V případě, že se autor příspěvku konference nezúčastní, bude zařazení příspěvku do 
soutěže podmíněno jeho řádnou, včasnou a odůvodněnou omluvou zaslanou na 
adresu organizátorů a zároveň přednesením nebo prezentací příspěvku spoluautorem 
studentem, doktorandem nebo spoluautorem ve věku do 32 let.  

Diplomy a odměny za nejlepší přednesené referáty a za nejlepší plakátové 
sdělení budou uděleny v závěru konference dne 19.10.2011. 

Hodnotitelská komise si vyhrazuje právo neudělit ceny (některou z cen) v případě, že 
úroveň příspěvků nebude odpovídat kritériím pro udělení cen.  

 



PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI 
 

 

INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE 
VE VÝZKUMU A PRAXI IV 

Vyplňte (laskavě škrtněte, co se nehodí) a odešlete do 15.7.2011 na adresu 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, 

 fax 469 682 310, e-mail: jana.vesela@ekomonitor.cz  

titul, jméno, příjmení    

firma    

kontaktní adresa  
(vč. PSČ)  

  

tel.   

e-mail    

Splňuji podmínky soutěže □  ano  □ ne 

Mám zájem o exkurzi □  ano  □ ne 

  

Mám zájem o účast  

formou:  

□  referátu nebo  
     plakát. sdělení 

□  krátkého (komerčního)    
     sdělení 

□  pouze referátu □  výstavky 

□  pouze plakát.     
     sdělení 

□  inzerce ve sborníku 

□  jako účastník □  rozdávání propagačních     
     materiálů  

  

Název referátu 

nebo 

plakátového 

sdělení a krátký 

abstrakt 
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